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 התיאבון לחשמל בעולם אינו יודע שובע 

ע“י שימוש בטכנולוגיה שזמינה כבר היום, אנחנו יכולים לשפר את היעילות של מליוני מערכות מנועים בעולם.

התקנת מערכות חכמות לשליטה 
יכולות לחסוך לבד 

המודעות לחסכון באנרגיה גדלה בהדרגה

ואה: החקיקה באירופה צורך השו ל
ל  בי תו ת  ו י נ ו חסכ ת  רו ו בנ ש  מו לשי

לו וואט ד קי ליאר 40 מי לחסכון של 

מה משמעות האמיתית של המספרים אלה?

135מיליארד קילו וואט לשעה =

צריכת עלות  יקר,  הוא  חשמל 
בגודל  משאבות  של  החשמל 
כולל של 150 קילו וואט העובדות 
במשך 6 ימים בשבוע למשך 50
שבועות היא בסביבות 75,000 

דולר לשנה .

יעילות אנרגתית מחזירה את ההשקעה הכספית
אם כל המדינות היו מאמצות מדיניות מקיפה בנושא יעילות 
יהיה  של מנועי חשמל, אזי עד שנת 2030 החסכון באנרגיה 

2800 טריליון וואט שעה (בכל שנה).

חסכון זה שווה  לתפוקת החשמל של
466 תחנות כח גרעיניות בכל שנה, 

קצת יותר מסך יכולת היצור העולמי של תחנות כוח גרעיניות היום

להגיע  יכול   2030 שנת  עד  מהיום  הכולל  הכספי  החסכון 
ההשקעה. לכיסוי  מהדרוש  יותר  דולרהרבה  טריליון   1.75ל

42%46%

הנעת הכלכלה העולמית
האם יש דרך טובה יותר להשתמש בחשמל?

חלק ניכר מצריכת החשמל משמש להפעלת מנועים חשמליים לתעשיה

מכלל צריכת החשמל 
הינה בתעשיה 

מהצריכה התעשייתית 
משמשת להפעלת מנועים

מהצריכת החשמל 
הכלל עולמית

בעזרת אמצעים להתיעלות אנרגטית יכולים להוריד את הצריכה עד לשיעור של

אתגר האנרגיה בתעשיה

כיום מותקנים כ  300,000,000 מנועים חשמליים בכל רחבי העולם. 
מספר זה עולה ב10% בכל שנה. כ  50% מכמות זו  מותקנת 

בארה"ב ,אירופה וסין.

90% מהמנועים פועלים באופן רציף במהירות מלאה ומשתמשים 
במערכות מכניות לויסות המהירות.

זה כמו לנהוג עם רגל אחת שלוחצת על דוושת הגז באופן קבוע 
דוושת הבלם. בעזרת  הרכב  על מהירות  לשלוט  וברגל השניה 

עושות  מהירות)  (וסתיי  במנועים  לשליטה  חכמות  מערכות 
העבודה, לביצוע  הדרושה  החשמל  בכמות  ורק  אך  שימוש 

חוסכות כמות עצומה של חשמל.

הזדמנויות ליעילות

שיפור התכנון של המנועים יכול 
להגדיל את הנצילות של מנוע בודד

לאחרונה הוצגה
חקיקה אירופאית בנושא
התיעלות אנרגתית שתאיץ את
החסכון באנרגיה

אספקת החשמל לעיר לוס אנג'לס
למשך שנתיים

הפעלת רכבת חשמלית

במהירות 300 קמ"ש למשך

1,500 שנים

כמות האנרגיה המופקת

בבריטניה מתחנות רוח

כפול 27,000

חסכון כספי של

17 מיליארד דולר
בחשבון החשמל

למה אנחנו מחכים?

עלות צריכת החשמל הממוצעת 
מסך   92%  = חשמל  מנועי  של 
חיי  לאורך  התפעול  העלויות 

המנוע.
השימוש בוסתי מהירות ומנועים 
בעלי נצילות גבוהה מחזיר את 
ההשקעה תוך שנה עד 3 שנים.

ארוך,  לטווח  באנרגיה  לחסכון  המשמעותי  הפוטנציאל  למרות 
ע"י  ופורסם   ABB חברת  ע"י  לאחרונה  שהוכן  בדו"ח  נמדא 

המגזין הכלכלי "the Economist“ כי:

מהחברות 
אין מערכות לניהול 

צריכת האנרגיה שלהם.

מהחברות סבורות 
כי אין הצדקה להשקעה 

בהתייעלות אנרגטית 

60% 
מכלל החברות לא ביצעו
לשיפור כלשהם  מהלכים 

האנרגטית  ההתייעלות 
ב 3 השנים האחרונות.

אם נדע להפנים מהר את הנתונים שהוצגו עד כה נוכל להכפיל את 
החסכון, 2.9 טריליון דולר.

סכום זה שווה לערך קריסת הבורסה בשנת 2008 במשבר הבנקים.

מכלל המנועים מותקנים ב:

 מיליארד קילו וואט לשעה

הספק של 

תחנות כוח גרעיניות

צריכת החשמל ב  טריליון קילו וואט לשעה

מקורות

עד שנת 2020 יחסכו 135 מיליארד קילו וואט לשעה.
חקיקות נוספות קיימות בכל העולם כולל החוק הקיים בארה"ב 

החל משנת 1990, הוביל לחסכון משמעותי באנרגיה.

שנתיים
של צריכת האנרגיה

 העולמית
סה"כ החיסכון באנרגיה =


